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FARSKÉ Oznamy

Piata veľkonočná nedeľa 2022
PONDELOK /16.5.2022/
Sv. Ján Nepomucký, kňaz
spomienka
UTOROK /17.5.2022/
Utorok po 5. veľkonočnej večeri
STREDA /18.5.2022/
Spomienka na sv. Jozefa
ŠTVRTOK /19.5.2022/
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
PIATOK /20.5.2022/
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
SOBOTA /21.5.2022/
Spomienka na Pannu Máriu
NEDEĽA /22.5.2022/
Šiesta veľkonočná nedeľa

a mučeník, 18:30 † ZŠ ofia, Jozef, Peter SŠ tefaň á kovı́

6:40 † rodič ia a Pavol (Kaplnka BSJ)

16:50 † ZŽofia, Františ ek Hrubjak

6:40 † Teré zia a Já n
18:30 † Jozef a Katarı́na Pitá kovı́
6:40 † Má ria Skurčáková
18:30 BP a zdravie pre r. Iglarčı́kovú
Po sv. omši adorácia
6:40 † Pavol a ZŽofia Huceľovı́, Anton
Lukač ka
16:50 † SŠ tefan Hrubjak a rodič ia
18:30 vlastný ú mysel

8:00 BP a zdravie pre r. Marlengovú

15:00 sobá š na sv. omš a
6:30 vlastný ú mysel
8:00 vlastný ú mysel
9:30 vlastný ú mysel
11:00 za farnı́kov

Milodary:
Na farské ú č ely obetovali tieto milodar: z krstu Jakuba Zboroň a 50 €, z krstu Damiá na
Ľudmu 100 €, z krstu Branka Skurč áka 50 €, Ruž a Anny Cubinkovej 150 €, Ruž a Má rie
Garajovej 200 €.
Na Zbierku na potreby kň azské ho seminá ra ste prispeli sumou 1652,28 €. Pá n Boh odplať
vš etký m darcom.
Aktivity v týždni:
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE VO FARNOSTI:
V pondelok o 17:00 budú mať deti nácvik spevu na slá vnosť prvé ho sv. prijı́mania.
V utorok si po sv. omš i prejdeme obrady prvého sv. prijímania, účasť detí a aspoň
jedného z rodičov je nevyhnutná. Po ná cviku si mô ž u rodič ia na fare vyzdvihnú ť

košieľky pre deti, prič om koš ieľky mô ž ete vrá tiť po sviatku Bož ieho Tela, v piatok
17.6.2022 po sv. omš i o 16:50.
Svätá spoveď detí pred prvý m svä tý m prijı́manı́m bude v sobotu od 9:00 – 10:00, nech
prı́du o 9:00 deti z dolnej š koly a o 9:30 deti z hornej š koly. Povzbudzujeme rodinných
príslušníkov, aby využ ili mož nosť prijať sviatosť zmierenia už v priebehu týždňa
(budeme spovedať dvaja kň azi pol hodinu pred večernou sv. omš ou), zvlášť v piatok od
16:00. Po sv. spovedi v sobotu (okolo 10:30) bude generálka slávnosti prvého sv.
prijímania s deťmi a rodičmi.
V nedeľu o 11:00 bude slávnosť prvého sv. prijímania. Prosı́me rodič ov, aby deti boli
pri kostole minimá lne 15 minú t pred sv. omš ou.
NEDEĽA (15.5.2022)
Po sv. omš i o 8:00 požehnáme matky pred pôrodom.
O 14:00 bude pobožnosť ku sv. Jozefovi pri Kaplnke sv. Jozefa.
Stretnutie lektorov sa uskutoč nı́ o 18:00 na fare.
UTOROK (17.5.2022)
Ranná sv. omša v utorok bude v Kaplnke BSJ.
V utorok bude sv. omša za účasti detí, pred ň ou ná cvik spevu.
PIATOK (20.5.2022)
V piatok bude mládežnícka sv. omša, pred ň ou ná cvik zboru.
NEDEĽA (22.5.2022)
Po sv. omš iach si mô ž ete uctiť relikvie sv. Rity z Cascie.
Po sv. omš i o 8:00 požehnáme snúbencov.
Aktivity neskôr:
Farská púť do Krakova
V sobotu (28.5.2022) sa organizuje Farská púť do Krakova do Sanktuária Božieho
milosrdenstva. V programe pú te je sv. omš a v Slovenskej kaplnke, predná š ka na té mu – Je
mož né ž iť bez Bož ieho milosrdenstva?, modlitba korunky Bož ieho milosrdenstva.
Zá ujemci nech sa zapı́šu na papier, ktorý je na stolı́ku v zadnej č asti kostola.
Povzbudzujeme, aby ste zobrali aj mladš iu generá ciu.
Aktivity na iných miestach:
Diecézna škola viery
Vo š tvrtok (19.5.2022) sa uskutoč nı́ posledná prednáška z cyklu Škola viery na tému –
Čítať a modliť sa Sväté písmo, ktorú pripravil prof. Františ ek Trstenský, dekan a fará r v
Kež marku. Sv. omš a v Kostole sv. SŠ imona a Jú du v Ná mestove začı́na o 18:00 a po sv. omš i
zaznie predná š ka.
Oznam:
V naš ej farnosti pribudli noví mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania, ktorı́ sa 7.5.2022
zú č astnili na kurze pre tú to služ bu. Mená rozdá vateľov: Radovan Metes, Martin Laš tı́k,
Matej SŠ imurdiak. Prajeme im, aby s vierou a vytrvalosťou vykoná vali tú to služ bu.
DĎakujeme za ich obetavosť a taktiež ďakujeme doterajš ı́m mimoriadnym rozdá vateľom sv.
prijı́mania.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Milan Pienčák, syn Milana a Zuzany rod. Košútovej, narodený v Trstenej a bývajúci
v Oravskej Polhore
a
Dominika Blahutová, dcéra zosn. Štefana a Zlatice r. Petrákovej, narodená v Dolnom
Kubíne a bývajúca v Námestove
15.5.2022
Marek Zoššák, syn Jána a Jany rod. Ľudmovej, narodený v Trstenej a bývajúci
v Oravskej Polhore
a
Kristína Glovaťáková, dcéra Štefana a Margity rod. Juriťákovej, narodená v Trstenej,
bývajúca v Sihelnom
15.5.2022
Vladimı́r Pavelek, syn Vladimı́ra a Janky rod. Mú drej, narodený v Trstenej, bý vajú ci vo
Vitanovej
a
Darina Salusová , dcé ra Antona a Anny rod. Ľudmovej, narodená v Trstenej, bý vajú ca
v Oravskej Polhore
15.5., 22.5.2022

Filip Planieta, syn Antona a Evy rod. Mockovej, narodený v Trstenej, bý vajú ci v Tvrdoš ı́ne
a
Katarı́na Joň á ková , dcé ra Milana a Antó nie rod. Marlengovej, narodená v Trstenej,
bý vajú ca v Oravskej Polhore
15.5., 22.5., 29.5.2022

Já n Ľuba, syn Já na am8rie rod. Janeč kovej, narodený v Dolnom Kubı́ne, bý vajú ci
v Kruš etnici
a
Miroslava Koš útová , dcé ra Jozefa a Anny rod. Vargončı́kovej, narodená v Trstenej, bý vajú ca
v Oravskej Polhore
15.5., 22.5., 29.5.2022

